
Завдання для учнів 11-А класу на період призупинення освітнього процесу 

 

Другий тиждень (23 – 27  березня 2020 року) 
 

23 березня 2020 року ПОНЕДІЛОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Біологія і 

екологія 

 Антропоге-нний    

вплив на біосферу. 

Екологічні 

проблеми України. 

Опрацювати § 96  

https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8

TJx9w 

 

2. Англійська 

мова 

Науково-технічний 

прогрес. 

 

Вивчити слова: 

carry out/conduct, it turned out, 

sensitive, sensible, be capable 

of, be able to.  

Вправи 3-4, стр.108. 

 

 

Підготовка до ЗНО. Reading. 

www.test-english.com 

 

Listening. 

earnenglishteens.britishcouncil. 

org  

 

3 Фізика Шкала 

електромагнітних 

хвиль 

Прочитати § 35, вправа 35 

задачі 4-5 

Відео шкала електромагнітних хвиль 

https://www.youtube.com/watch?v=Yr0Pxo

bC3f0 

 

4  Історія:  

Україна і світ 

Лібералізація 

суспільного та 

культурного життя.  

Прочитати §28 п.1, усно дати 

відповідь на запитання С.216 

 

5 Геометрія Повторити тему 

«Площа 

трикутників та 

чотирикутників» 

Для тих хто здає ЗНО 

виконувати тести онлайн 
 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/c

ourse-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about  

https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
http://www.test-english.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yr0PxobC3f0
https://www.youtube.com/watch?v=Yr0PxobC3f0
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:ZNO+MATH101+2017_T1/about


6 Астрономія Сонце Прочитати с. 97-106. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4EGu

V8vgIw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

7nnGnaaGU&pbjreload=10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nwBZ

WsWdojc 

https://www.youtube.com/watch?v=jbppxY

fIBpo&pbjreload=10 

 

7 Зарубіжна 

література 

Е.М. Гемінґвей. 

«Старий і море» 

 

Вивчити  

с.154-164, прочитати повість 

«Старий і море» 

В зошиті завдання 16 с.159 

https://www.youtube.com/watch?v=cz1s

KfMTrcg 

 

 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Біологія і 

екологія 

 Антропоге-нний    

вплив на біосферу. 

Екологічні проблеми 

України. 

Опрацювати § 96  

https://www.youtube.com/watch?v=

r0m2y8TJx9w 

 

2 Хімія Поняття про 

жорсткість води та 

способи її усунення 

Прочитати § 36 ,виконати  

завдання №3 ,4 ст.172 

https://www.youtube.com/watch?v=jF94uqT
K4SQ 

3 Українська 

мова 

Стилістичне 

використання 

Вивчити с.155 (види 

синонімів) 

ЗНО (Львів. Розділ «Стилістика») 

Відеозаняття 18:30-21:00 

https://www.youtube.com/watch?v=T4EGuV8vgIw
https://www.youtube.com/watch?v=T4EGuV8vgIw
https://www.youtube.com/watch?v=7-7nnGnaaGU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=7-7nnGnaaGU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=nwBZWsWdojc
https://www.youtube.com/watch?v=nwBZWsWdojc
https://www.youtube.com/watch?v=jbppxYfIBpo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=jbppxYfIBpo&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=cz1sKfMTrcg
https://www.youtube.com/watch?v=cz1sKfMTrcg
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
https://www.youtube.com/watch?v=jF94uqTK4SQ
https://www.youtube.com/watch?v=jF94uqTK4SQ


синонімів Виконати вправу 6, с.158 .Телеканал «Рада» 

Перегляд відеоуроків. Час 

трансляції: 

9:30,11:30,13:30,13:05,13:30. 

Телеканал «Київ»  

4 Англійська 

мова 

Науково-технічний 

прогрес. 

 

Вивчити слова: 

carry out/conduct, it turned 

out, sensitive, sensible, be 

capable of, be able to. 

Вправа 5, стр.108. 

 

 

Підготовка до ЗНО. Reading. 

www.test-english.com 

 

Listening. 

earnenglishteens.britishcouncil. 

org 

 

5 Історія:  

Україна і світ 

Лібералізація 

суспільного та 

культурного життя.  

Прочитати §28 п.2,усно дати 

відповідь на запитання 

С.217 

https://www.youtube.com/watch?v=

LGnqZ8HPv0g 

 

6 Фізична 

культура 

   

7 Українська 

література 

Микола 

ВінграновськийКоротко 

про поета, прозаїка, 

кіномитця. Поезія «У 

синьому небі я висіяв 

ліс…» 

Вивчити матеріал с.200-202 

 

 

Студія онлайн-освіти EdEra (Тести) 

Слухаючи пісню »У синьому небі я 

висіяв ліс…» у виконанні О.Царука 

(режим доступу 

htt://muzlihko/ru/tp3/%D0%A3%   ), 

заповнити таблицю »Бачу-чую-

відчуваю» 
 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Географія Глобальна 

економіка 

Вивчити §25, виконати 

практичну роботу 8 

 ( с.148) 

https://mind.ua/news/20177853-

shvejcarska-kompaniya-vikupila-

mikolayivskij-glinozemnij-zavod  

http://www.test-english.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LGnqZ8HPv0g
https://www.youtube.com/watch?v=LGnqZ8HPv0g
https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-zavod
https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-zavod
https://mind.ua/news/20177853-shvejcarska-kompaniya-vikupila-mikolayivskij-glinozemnij-zavod


2 Алгебра Повторити тему 

«Прогресії» 
Для тих хто здає ЗНО 

виконувати тести 

онлайн 
 

http://ua.onlinemschool.com/math/zno

/  

3 Біологія і 

екологія 

Якість довкілля та 

види забруднення 

довкілля 

Опрацювати § 97, п. 1,2 

Завдання ЗНО онлайн 

 

https://youtu.be/4eNtC0qQM6U 

 

 

4 Фізика Розв'язуван-ня 

задач 

Виконати завдання 1-4  

ст. 209  

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=BwX3

UAB4YiM 

 

5 Історія:  

Україна і світ 

Національні рухи Прочитати §28 п.3, 

письмово дати відповідь 

на запитання №1 С.221 

https://www.youtube.com/watch?v=pZB4k

GMY-dg 

https://www.youtube.com/watch?v=SJVNJ

Lj_qDg 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоогарьов

ський_процес 

 

6 Захист Вітчизни Проникні поранення 

грудей. Огляд грудної 

клітки. Використання 

герметизуючих 

(оклюзійних) наклейок. 

Поранення легень. 

Напружений 

пневмоторакс . 

Опрацювати § 22. 

Стор. 153-161 

 

Скласти алгоритм огляду та 

допомоги при пошкодженні 

грудної клітки. 

 

25.03.2020 р. 

https://www.youtube.com/watch?v=6NWT

cIqPuzA 

https://www.youtube.com/watch?v=FlL8U

kQcK4w  

7 Захист Вітчизни 

(медицина) 

Розділ 4. 

Домедична 

допомога в бойових 

умовах. Вступ до 

Прочитати §14, дати 

відповіді на запитання 

с.86 

Підготувати повідомлення (презентація, 

відео) на тему: «Українські та іноземні 

жінки, які зробили значний внесок у 

лікарську справу» 

http://ua.onlinemschool.com/math/zno/
http://ua.onlinemschool.com/math/zno/
https://youtu.be/4eNtC0qQM6U
https://www.youtube.com/watch?v=BwX3UAB4YiM
https://www.youtube.com/watch?v=BwX3UAB4YiM
https://www.youtube.com/watch?v=pZB4kGMY-dg
https://www.youtube.com/watch?v=pZB4kGMY-dg
https://www.youtube.com/watch?v=SJVNJLj_qDg
https://www.youtube.com/watch?v=SJVNJLj_qDg
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоогарьовський_процес
https://uk.wikipedia.org/wiki/Новоогарьовський_процес
https://www.youtube.com/watch?v=6NWTcIqPuzA
https://www.youtube.com/watch?v=6NWTcIqPuzA
https://www.youtube.com/watch?v=FlL8UkQcK4w
https://www.youtube.com/watch?v=FlL8UkQcK4w


курсу тактичної 

медицини. Причини 

превентивних 

смертей при 

бойовій травмі. 

Етапи надання 

домедичної 

допомоги 
 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Біологія і 

екологія 

Якість довкілля та 

види забруднення 

довкілля 

Опрацювати § 97, п. 1,2 

Завдання ЗНО онлайн 

 

https://youtu.be/4eNtC0qQM6U 

 

 

2 Хімія Сучасні силікатні 

матеріали 

Прочитати § 38,виконати 

завдання №4 ст.180 

https://www.youtube.com/watch?v=Jsl81sgaKls 

3 Інформатика    

4 Українська мова Стилістичні 

особливості слів 

іншомовного 

походження 

Вивчити матеріал с.159 

Виконати вправу 7, с.162 
Студія онлайн-освіти EdEra (Тести) 

Виконати 1 варіант із збірника О.Авраменка 

5 Українська 

література 

Григір Тютюнник 

«Три зозулі з  

поклоном». Коротко 

про митця і його 

творчість. «Вічна» 

тема «любовного 

трикутника» в 

новітній інтерпретації. 

Вивчити матеріал с. 203-205. 

Прочитати новелу «Три зозулі 

з поклоном». 

Визначте сюжетні елементи 

новели:експозицію, зав′язку, 

розвиток дії, кульмінацію, 

розв′язку. 

ЗНО (Львів. Розділ «Література ХХ ст.») 

Відеозаняття 18:30-21:00 .Телеканал «Рада» 

Перегляд відеоуроків. Час трансляції: 

9:30,11:30,13:30,13:05,13:30. Телеканал «Київ» 

https://youtu.be/4eNtC0qQM6U
https://www.youtube.com/watch?v=Jsl81sgaKls


6 Алгебра Повторити тему 

«Відсотки» 
Для тих хто здає ЗНО 

виконувати тести 

онлайн 
 

http://online.zno.ua/app/index.php?ctg

=signup 

 

7 Фізична 

культура 

   

 

 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Фізика  Розв'язуван-ня задач Скласти 12 тестових завдань 

до §§ 24-31 

 

2 Геометрія Повторити тему 

«Прямокутна система 

координат і вектори» 

Для тих хто здає ЗНО 

виконувати тести онлайн 
 

 

3 Біологія і 

екологія 

Джерела та критерії 

забруднення 

Опрацювати § 97, п.3-5, 

завдання 1-2 

 

4 Англійська мова Науково-технічний 

прогрес. 

 

Вивчити слова: 

carry out/conduct, it turned out, 

sensitive, sensible, be capable 

of, be able to. 

Вправа 6, стр.108. 

 

 

Підготовка до ЗНО. Reading. 

www.test-english.com 

 

Listening. 

earnenglishteens.britishcouncil. 

org 

 

5 Інформатика    

6 Інформатика    

7 Фізична 

культура 

   

http://online.zno.ua/app/index.php?ctg=signup
http://online.zno.ua/app/index.php?ctg=signup
http://www.test-english.com/


 


